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 نیروگاه حرارتی بندرعباس یچگالنده در بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت
 

 2احمدیجمشید خورشیدی مال                                     1ننادر زرنگاریا        

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان1

 هرمزگانعضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه 2

 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان          

 چکیده

چگالش نخست خنک شده به دمای اشباع  یهطواسبخار مبرد با دادن گرما به  هاکه در آن هستندحرارتی  مبدل نوعیها چگالنده

ی ، یک چگالندهبندرعباس روگاهین چگالنده سه نوع کلی هوایی، آبی و تبخیری وجود دارند. و در آیدسپس به حالت مایع در می و

نیروگاه حرارتی  یچگالنده انتقال حرارت  ی پارامترهای مختلف در افزایشبررسدر این تحقیق به  .باشدمی یاز نوع عمود آبی و

سازی چگالنده در این تحقیق از نرم افزار برای شبیه شده است.، پرداخته می شود اندمان آن منتهیکه به افزایش ربندرعباس 

درصد  56/2که پارامترهای خروجی آن دارای حداکثر خطای  چگالندهسازی این پس از شبیه اسپن بیجک استفاده شده است.

 یدرجه 4ت کاهش در صور و تغییر در پارامترهای ورودی به آن، نتیجه گرفته شد که باشندی واقعی مینسبت به چگالنده

در فصل  چگالنده، انتقال حرارت در  بار 1/0 زانیفشار پوسته به م شیبه لوله ها و افزا یخنک کن ورود الیس یدما یگرادیسانت

به خصوص درفصل تابستان به  زانیم نیکه ا افتی دخواه درصد افزایش 2 حدوددرصد و در فصل زمستان  8/2 حدودتابستان 

 نیمحاسبه شده در ا زانیبه لوله ها تا م یورود الیس یجرم یدب شیافزا نیکمک خواهد کرد . همچن روگاهین یبازده کل شیافزا

 ت.گرف دهیتوان آن را ناد یانتقال حرارت خواهد داشت که م شیدر افزا یزیناچ اریبس ریتأث ،پروژه

  ، چگالش، انتقال حرارت، راندمان، بهینه سازی. چگالنده های كلیدی:واژه

 مقدمه -1

بخار مبرد با دادن حرارتی است که در آن  مبدل نوعی چگالنده

 چگالش نخست خنک شده به دمای اشباع و یهطواسگرما به 

برای  چگالنده. لزوم استفاده از آیدسپس به حالت مایع در می

، تبدیل انتقال انرژی غیر قابل دسترس بخار اگزوز به محیط

سیال دوفازی به تک فازی، کاهش فشار پشت توربین، خارج 

نمودن گازهای مختلف از سیستم و ایجاد محلی برای جمع 

در ها چگالنده باشد.آوری جریان نشتی و ورود آب جبرانی می

-در چگالنده یی، آبی و تبخیری وجود دارند.سه نوع کلی هوا

در  رودهوا به عنوان واسطه چگالش به کار می ،های هوایی

های آبی از آب برای چگالش مبرد حالی که در چگالنده

هم آب را  و هوا نیز همهای تبخیری چگالنده استفاده میشود.

 ها به منظورمطالعات زیادی بر روی چگالنده گیرند.به کار می

ها و در نتیجه افزایش راندمان افزایش نرخ انتقال حرارت در آن

را  یو کالرک اثر اسپر انگی 1796در سال  انجام شده است.

کن به فشرده هوا خنک یبه مبدل حرارت یهوا ورود انیدر جر

خودرو به  اتوریها از هسته رادکردند. آن یبررس یصورت تجرب



2 
 

 

استفاده  یبه عنوان اسپر کولیگل لنیعنوان مبدل و از آب و ات

انتقال  کردعمل یرو یاثر مطلوب یکردند و نشان دادند که اسپر

و همکاران، انتقال  امایناکا 1788سال  در .]1[حرارت دارد

 آببا  مخلوط هوا انیحرارت و افت فشار از دسته لوله را با جر

مورد مطالعه قرار  نیکروفمی و دار پره ساده، مبدل نوع سه با را

و شار  متر بر ثانیه 3تا  1حدود مدادند. سرعت هوا را در 

در نظر کیلوگرم بر ساعت  270تا  60در محدوده آب را  یجرم

که آب در سطح  ینشان داد وقت نانآ شیآزما جیگرفتند. نتا

 .باشدیانتقال حرارت م شیافزا یاصل زمیمکان شود،یم ریتبخ

هوا مخلوط است  انیکه جر ین داد وقتافت فشار نشا یهاداده

که هوا تک فاز است، اختالف فشار در دو حالت کم  یبا حالت

افت  یرو یچندان ریتأث یکرد که اسپر انیب توانیو م باشدیم

انتقال حرارت  شیهونوراتا، افزا 1773سال  در .]2[فشار ندارد

مورد  یآب به صورت تجرب یکن هوا پره با اسپراز خنک

 یاز نوع پشت بام را با اسپر چگالنده شانیمطالعه قرار داد. ا

آب  یوی نشان داد با اسپر یتجرب جیدر نظر گرفت. نتا یافق

 .]3[ابدی شیافزا %126از  شیب تواندیانتقال حرارت م شیافزا

ساده  یهالوله ی، بررسرنیس یحسن و کا یعل 2003سال در 

ه را مورد مطالعه قرار دادند. کنند ریتبخ یهادار مبدلو پره

هوا و آب گرم  انیجر طیها دو نوع مبدل را تحت شراآن

با  یاساده و پره دار صفحه یهاکردند. مبدل یبررس یورود

 یرا ط یابسته ریسآب م یکه اسپر یرویبا مقطع دا ییهالوله

. گرفتیها صورت مها و سطح لولهپره یرو قیو تزر کردیم

 شیو افزا 6/0ها با ضخامت و پره متریلیم 10قطر ها با لوله

در حالت که پره استفاده شد  یانتقال حرارت قابل توجه

آب را ثابت  یاسپر یها دماآن کسانی طیشرا یداشت. برا

سرعت هوا در  یبرا درصد 140تا  72 شیفرض کردند. افزا

در سال  .]4[مشاهده شد متر بر ثانیه 69/3تا  55/1محدوده 

انتقال حرارت و جرم را  نی، روابط بایوریجورج فاکو و اول 2004

کوچک بدست  میکننده تماس مستقبرج خنک یطراح یبرا

کرد که  انیانتقال حرارت و جرم بدست آمده ب بیآوردند. ضرا

انتقال  بیهوا و ضرا انیجر یبا دب یمیانتقال جرم رابطه مستق

 زیاثر رطوبت هوا را ن نیآب دارد. همچن یاسپر یحرارت با دب

 یو النا، مطالعه تجرب ایهور 2005سال  در .]6[بحث کردند

متقاطع هوا  انیجر کیدسته لوله را در  کیانتقال حرارت از 

. ]5[کردند سهیناسلت مقا یقبل یکرده و با روابط تئور یبررس

 کی، انتقال حرارت و جرم را در ایوریفاکو و اول 2008در سال 

 یاربا کد تج یبه صورت عدد میاس مستقکن تمبرج خنک

ها مدل خود را به صورت دو انجام دادند آن یفلوئنت و تجرب

 یمطالعه عدد تیو بدون پره در نظر گرفتند محدود یبعد

( در مدلشان ی)اسپر الیس لمیاز ف یکارشان چشم پوش

، بهبود راندمان و همکاران جوادی 2010سال  رد .]9[بود

 یورود یقطرات آب در هوا قیرا با استفاده از تزر روگاهین

کردند اثر  یبا نرم افزار فلوئنت بررس یبه صورت عدد چگالنده

مطالعه کرده  ریدما و نرخ تبخ عیتوز یو قطر قطرات را رو یدب

آب  یدب شیافزا با یدما به صورت خط عیو نشان دادند که توز

محدوده  رمیکرومت 10تا  1و قطر قطرات  ابدییکاهش م

و  یغالم 1389سال  در .]8[دباشیم قیتزر یبرا یمناسب

کننده عملکرد برج خنک یآب رو یاسپر ی، بررسایکیاحمد

مورد مطالعه قرار دادند.  یلیو تحل یرا به صورت عدد یعیطب

ها برج آب از اسپریرهای مخصوصی که در بین رادیاتور و کرکره

 عبوری از قطرات کوچکشود. هوای شوند، پاشیده مینصب می

 دمای آب خروجی از گردد وآب، خنک شده و وارد رادیاتور می

 .]7[دهد برج را کاهش می

از نوع  ی آبی و، یک چگالندهبندرعباس روگاهین چگالنده

 یگذر م کباریو  یمثلث شیآرا یلوله ها دارا. باشدمی یعمود

حدود  چگالندهبه کار رفته در هر  یباشند . تعداد لوله ها

متر مربع  56/18عدد است و سطح انتقال حرارت کل  14000

و  نجیا 1 متر، قطر آن 13باشد . طول هر کدام از لوله ها  یم

 طیشرا یپروژه بررس نیهدف ا.  است BWG18 آنجنس 

 طیآن با شرا سهیبندرعباس و مقا روگاهین هایچگالنده یفعل

شده است با  یپروژه سع نیدر ا. همچنین باشد یآل م دهیا

 ریتأث زانی، مچگالندهعوامل موثر بر انتقال حرارت در  یبررس

 .گردد سهیمقا گریکدیو با  یهر کدام از آن عوامل بررس

 بیان مساله -2

. دگردفیلمی روی سطح ایجاد می ،روی سطوحدر چگالش بر 

به واسطه ی هدایت  بیشتر ،به سطح چگالش و انتقال حرارت

از طریق این فیلم صورت می گیرد و فرض می شود جریان بر 

روی سطح به صورت جریان آرام باشد . ضخامت این فیلم 

زیرا انتقال  ،عموماً نرخ چگالش را تحت تاثیر قرار می دهد

حرارت همراه با خارج شدن بخارها از فاز بخار ، باعث ایجاد 

که ممکن است این مقاومت مقاومت فیلم چگالش می گردد 

زیاد نیز باشد . ضخامت فیلم تابعی از سرعت خروج مایع است 

سرعت خروج مایع  کند.تغییر می ،موقعیت سطحتغییر که با 

برای مقادیر مساوی مایع چگالیده شده تابعی از لزجت مایع 

کمتر لزجت هر چه  ، به صورتی کهچگالیده شده نیز می باشد

جت با برای تمام مایعات لز. تر استباشد ضخامت فیلم کم
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یابد و ضریب چگالش با درجه افزایش درجه حرارت کاهش می

 .یابدشده، افزایش می حرارت مایع چگالیده

می به صورت تحلیل ریاضی ی چگالش فیلخوشبختانه پدیده

توان به و ماهیت چگالش روی سطح سرد را میشود انجام می

ع بخار در حالتی ت . فشار اشباعنوان نفوذ در خود در نظر گرف

از فشار اشباع مایع چگالیده  ،بخار استاز ای که به صورت توده

. باشد بیشتر استی سردی که در تماس با سطح سرد میشده

زم برای خارج ساختن ی الاین اختالف فشار نیروی محرکه

سه در مقایکند. یی بخار با نرخ بیشتر را تامین مبخار از توده

ی نفوذ بخار به درون مایع مقاومت ناچیزی که به واسطهبا 

در مقابل تبادل حرارت وجود دارد، چگالش  چگالیده شده

مقاومت کنترل کننده را  ی سرد ،ی لولهفیلمی بر روی دیواره

دهد . سرعت تبادل حرارت از میان فیلم چگالیده تشکیل می

و  کم، باشدی ضریب چگالش نیز میتعیین کنندهشده که 

را به ای که ضریب چگالش شکل نهایی معادله. ناچیز است

 .شودمی با کاربرد تحلیل ابعادی تعیین دهد،یدست م

سازی آن در انجام محاسبات مربوط به چگالنده و شبیه یبرا

 یافزار تخصصکه نرم 1جکیافزار اسپن باز نرماین تحقیق، 

استفاده شده  باشد،یم یحرارت یهامبدل یسازهیو شب یطراح

برای حل معادالت  2در این نرم افزار از روش کرن است.

های کنارگذر و استفاده شده است. اگرچه در این روش جریان

آیند اما این روش، روشی ساده و پر نشتی به حساب نمی

کاربرد است که دقت الزم را برای محاسبات پیش از طراحی و 

موجود در آن نیز از عدم هایی که سایر پارامترهای نیز طراحی

-قطعیت الزم برخوردار نیستند، و در نتیجه استفاده از روش

های دقیق تر نیز منجر به نتایج قابل اعتمادتری نخواهد شد، 

با مشخص کردن  ،یساز هیدر حالت شب افزار ودارد. در این نرم

 هایانیجر طینرم افزار شرا ها،یورود طیساختار مبدل و شرا

برای اطمینان از صحت نتایجی . کندیم ینیب شیرا پ یخروج

ابتدا با استفاده از منابع موجود در ، آیندادامه بدست میکه در 

 دهیاستخراج گرد چگالندهو کارکرد  یطراح طیشرا ،روگاهین

به  3تمادر استاندارد  یمبدل حرارت نیتر هیسپس شب است.

                                                           

JAC-ASPEN B 1 

Kern 2 

TEMA 3 

بندرعباس انتخاب و پس از آن با وارد  روگاهین یچگالنده

 یهاآن با داده یخروج جیو تطابق نتا یورود طیکردن شرا

که پارامترهای خروجی آن دارای حداکثر مشاهده شد  تجربی

لذا  .باشندی واقعی میدرصد نسبت به چگالنده 56/2خطای 

ی واقعی سازی شده، مدلی مناسب از چگالندهی شبیهچگالنده

مورد  یچگالندهانتخاب  دییکه جهت تا یموارد باشد.می

از لوله ها،  یخروج الیس یاند شامل دماقرار گرفته یبررس

بخار  یدر قسمت پوسته و لوله، دما الیافت فشار مجاز س

ی مقایسه اشد.بیها ملوله ازیطول مورد ن و به پوسته یورود

 1سازی و نتایج واقعی در جدول بین نتایج حاصل از شبیه

انتخاب شده از نوع  یچگالنده بیترت نیبه اآورده شده است. 

BXM یواقع یتقارن موجود در طراح لیباشد که به دلیم 

شامل  یقیحق ریبندرعباس، در نصف مقاد روگاهین یچگالنده

 .شده است یساز هیشب ریتعداد لوله ها، حجم پوسته و غ

 شود.دیده می 2مشخصات این چگالنده در جدول 

 های تجربیبین نتایج بدست آمده از نرم افزار با داده: مقایسه1 جدول

 یچگالنده

 واقعی

شبیه  یچگالنده

 سازی شده

 

دمای خروجی آب از لوله  92/118 122

 (°𝐹ها )

دمای بخار ورودی به  6/147 147

 (°𝐹پوسته )

لوله برای طول مورد نیاز  6/42 9/42
(ft) 

 لوله هاافت فشار مجاز در  8/2 6/2

(Psi) 

 افت فشار مجاز در پوسته  365/0 36/0

(Psi) 
 

 نتایج حاصل از شبیه سازی  -3

در فصول  دمایی راتییتغ تا تاثیر شده است یسع بخش نیا در

 چگالندهمقدار انتقال حرارت  یزمستان و تابستان، بر رو

 زانیم نیگردد. همچن سهیو مقا یبندرعباس بررس روگاهین

شامل فشار  چگالنده،مؤثر بر انتقال حرارت  یفاکتورها ریتأث

در  یورود یها و دبدر قسمت لوله یورود یپوسته، دما

 بررسی خواهند شد. ها محاسبه ولوله سمتق
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 ی شبیه سازی شده در نرم افزار اسپن بیجکمشخصات چگالنده: 2جدول 

BXM نوع چگالنده 

 هاآرایش لوله مثلثی

 تعداد گذر یکبار گذر

 هاطول لوله متر 13

 هاتعداد لوله عدد 5768

 هاقطر لوله ا اینچ

 هاگام لوله سانتی متر 196/3

 هاجنس لوله آلومینیوم براس

 قطر خارجی پوسته میلی متر 4472

 قطر داخلی پوسته میلی متر 4493

 هاتعداد بافل عدد 8

 ها از همفاصله بافل میلی متر 1330

 

کارکرد  طیشرا سهیو مقا یتفاوت فصل ریتأث ابتدا به بررسیدر 

لذا  شود.پرداخته میدر دو فصل تابستان و زمستان  چگالنده

 راتییحاصل از تغ جینتا ،یو فشار ورود یداشتن دببا ثابت نگه

 جادشده،یو انتقال حرارت ا سهیمقا یصورت فصلدما به

همانطور که  نشان داده شده است. 1شده و در شکلمحاسبه

رشد مقدار انتقال حرارت در فصل تابستان تا  ،شودیمشاهده م

در فصل زمستان  زانیم نیاما ا خواهد بود درصد 6/3 زانیم

انتقال  بیآن کاهش ضر لیباشد که دلیمدرصد  5/1تنها 

-یبه نظر م نی. بنابرااستتر نییپا یدر دما ییجاحرارت جابه

خنک کن در فصل  بآ یجهت کاهش دما نهیرسد صرف هز

 .خواهد داشت یشتریب یحرارت هیتابستان توج

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده بر حسب دما در 1شکل 

 فصل تابستان و زمستان. دو

 گرادیدرجه سانت 35ها در به لوله یوروددمای  یدر گام بعد 

)دمای  گرادیدرجه سانت 25و در )دمای متوسط تابستان( 

 یدب شیداشته شده، سپس با افزاثابت نگه متوسط زمستان(

انتقال حرارت در دو فصل تابستان و  زانیها مبه لوله یورود

 2که نتیجه در شکل  شده است سهیمقا گریکدیزمستان با 

 شیشود با افزا یهمانطور که مشاهده م قابل مشاهده است.

رشد انتقال  ساعت،کیلوگرم بر  2*910 زانیتا م یجرم یدب

و در فصل زمستان  درصد 2/0حرارت در فصل تابستان تنها 

به  یآب ورود یجرم یدب شتریب شی. افزاباشدیم  درصد 1/0

شده  جادیدر مقدار انتقال حرارت ا یشتریب ریتأث دیلوله ها شا

بندرعباس و با  روگاهین یفعل طیدر شرا یول اورد،یبه وجود ب

-ینم ریامکان پذ روگاهین نیترس ادر دس یهاتوجه به پمپ

 .باشد

به  یورود الیس یجرم یدب شیافزا ریتأث ،4و  3های شکلدر 

آب  یدما یگرادیسانت یدرجه  2لوله ها  همزمان با کاهش 

 یچگالندهانتقال حرارت  ی، بر روهابه لوله یخنک کن ورود

 راتییشده است . محاسبات انجام شده، تغ یبررس روگاهین

حرارت تا  نتقالرشد ا شیشده در فصل تابستان افزا جادیا

دهد که چهار برابر رشد در هنگام یرا نشان مدرصد  8/0 زانیم

-یآن م یبدون کاهش دما یآب خنک کن ورود یدب شیافزا

شده انتقال  جادیا راتییدر فصل زمستان با تغ نیباشد . همچن

 .رشد داشته است درصد 63/0حرارت 

 

میزان انتقال حرارت از چگالنده بر حسب دبی : تغییرات 2شکل 

 .جرمی در دماهای متوسط مربوط به فصول تابستان و زمستان

درجه  35داشتن دما در چهارم با ثابت نگه یدر مرحله

با قراردادن  نیو همچن گرادیدرجه سانت 25و  گرادیسانت
 ریها، تأثبه لوله یورود یبر ساعت دب لوگرمیک 18*510
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سی شده است انتقال حرارت برر زانیفشار پوسته بر م راتییتغ

همانطور که شود. دیده می 6از آن در شکل اصل حکه نتیجه 

 26/0 زانیاز م با تغییر فشار پوستهشود  یدر نمودار مشاهده م

درصد رشد  2 انتقال حرارت در فصل تابستان زانیم بار، 6/0تا 

در فصل انتقال حرارت رشد در حالی که دهد. می نشان را

 باشد.می درصد 3/1زمستان برابر 

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده بر حسب دبی 3شکل 

-درجه كاهش داده 2جرمی زمانی كه دمای متوسط در تابستان را 

 ایم. 

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده بر حسب دبی 4شکل 

-درجه كاهش داده 2زمستان را  جرمی زمانی كه دمای متوسط در

 ایم.

 یفشار، مقدار دب راتییهمزمان با تغ ،9و  5های شکلر د

 کیلوگرم بر ساعت 2*910به لوله ها را   یورود الیس یجرم

 یدرجه 2به لوله ها را  یورود الیس یدر نظر گرفته و دما

رشد انتقال  زانیم در این حالت، .دهیممیکاهش  گرادیسانت

زمستان فصل و در  درصد 6/2حرارت در فصل تابستان برابر با 

 شیافزا نیا شتریکه ب باشدمی درصد 56/1برابر  زانیم نیا

بعد  یدر مرحله. انتقال حرارت به علت کاهش دما بوده است

 زین گرید گرادیسانت یدرجه 2به لوله ها  یورود الیس یدما

آن نشان  جینتا 7و  8های شکلکاهش داده شده است که در 

 داده شده است. 

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار 5شکل 

 در دمای میانگین فصول تابستان و زمستان. ،پوسته

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار 6شکل 

زمانی  ،ای دمای میانگین در تابستاندرجه 2همراه با كاهش  ،پوسته

كیلوگرم بر ساعت  2*711به لوله ها  یورود الیس یجرم یدبكه 

 باشد.می

در فصل  طیشرا نیدهد انتقال حرارت در ایها نشان میبررس

 2 زانیو در فصل زمستان به م درصد 8/2 زانیتابستان به م

رشد صورت گرفته در  درصد 8/2 از. رشد خواهد داشت درصد

فشار بخار  شیآن مربوط به افزا درصد 5/1فصل تابستان 

 4آن مربوط به کاهش درصد  1بار و  6/0 زانیپوسته تا م
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آن مربوط  یماندهیها و باقبه لوله یورود الیس یدما یدرجه

 2*910 زانیبه لوله ها تا م یورود الیس یجرم یدب شیبه افزا

رشد صورت  درصد 2 از نیهمچن .باشدیم کیلوگرم بر ساعت

فشار  شیآن مربوط به افزا درصد 1/1گرفته در فصل زمستان، 

آن مربوط به  درصد 85/0بار و  6/0 زانیبخار پوسته تا م

به لوله ها و  یورود الیس یدما یگرادیسانت یدرجه 4کاهش 

به لوله  یورود الیس یجرم یدب شیآن مربوط به افزا ماندهیباق

 .باشدیها م

 

میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار : تغییرات 7شکل 

ای دمای میانگین در تابستان، زمانی درجه 4پوسته، همراه با كاهش 

كیلوگرم بر ساعت  2*711به لوله ها  یورود الیس یجرم یدبكه 

 باشد.می

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار 8شکل 

، زمانی زمستانای دمای میانگین در درجه 2پوسته، همراه با كاهش 

كیلوگرم بر ساعت  2*711به لوله ها  یورود الیس یجرم یدبكه 

 باشد.می

کیلوگرم  2*910 قرار دادن دبی به میزانآخر با  یدر مرحله

شده در مشخص زانیها به مبه لوله یورود یو دما بر ساعت

 طیرا با توجه به شرا چگالندهکارکرد  طیشرا نیبهتر ،10شکل 

دسترس شهرستان بندرعباس و امکانات موجود و قابل یجو

 آمده است.دستبه ،بندرعباس روگاهین

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار 9شکل 

، زمانی زمستانای دمای میانگین در درجه 4پوسته، همراه با كاهش 

كیلوگرم بر ساعت  2*711به لوله ها  یورود الیس یجرم یدبكه 

 باشد.می

 

: تغییرات میزان انتقال حرارت از چگالنده برحسب فشار 11شکل 

، زمانی زمستانای دمای میانگین در درجه 4پوسته، همراه با كاهش 

كیلوگرم بر ساعت  2*711به لوله ها  یورود الیس یجرم یدبكه 

با توجه ، چگالندهكاركرد  طیشرا نیبهتراین شکل بیانگر  باشد.می

شهرستان بندرعباس و امکانات موجود و  یجو طیبه شرا

 باشد.می بندرعباس روگاهیدسترس نقابل

از  یخروج الیس یدما نیتر نییدر محاسبات انجام گرفته پا

درجه  25 ییدما نیانگیدر فصل زمستان با م چگالنده

که  یها، در صورتجهت آب خنک کن در لوله ،گرادیسانت

 یگرادیدرجه سانت 4 یشده شامل کاهش دما جادیا راتییتغ
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بار، یعنی  1/0 زانیفشار پوسته به م شیخنک  کن و افزا الیس

در  یچندان ری)که تأث یجرم یدب شیو بدون افزابار  36/0تا 

انتقال حرارت با توجه به محاسبات انجام شده نداشته  زانیم

 یفعل زانیکه از م بودخواهد  تیدرجه فارنها 94 باشد، است(

الزم به  د.شبایتر مکم تیفارنها یدرجه 10 روگاهیآن در ن

ذکر است افزایش بیش از این در فشار پوسته به کاهش 

راندمان توربین و کاهش تولید برق توسط ژنراتور منجر خواهد 

شد و تاثیر زیادی نیز در افزایش میزان انتقال حرارت در 

 چگالنده نخواهد داشت.

 گیرینتیجه -4

در این تحقیق به بررسی پارامترهای مختلف در افزایش 

ی نیروگاه حرارتی بندرعباس که به چگالنده از انتقال حرارت

افزایش راندمان آن منتهی می شود، پرداخته شده است. 

سازی این چگالنده که پارامترهای خروجی آن پس از شبیه

ی چگالندهدرصد نسبت به  56/2دارای حداکثر خطای 

تغییر در پارامترهای ورودی به آن نتایج باشند و واقعی می

 ذیل حاصل شد.

 رشدبیشترین میزان  ،یو فشار ورود یداشتن دببا ثابت نگه

خواهد  درصد 6/3 زانیانتقال حرارت در فصل تابستان تا م

 .باشدیمدرصد  5/1در فصل زمستان تنها  زانیم نیبود اما ا

 گرادیدرجه سانت 35ها در به لوله یوروددمای  یدر گام بعد

)دمای  گرادیدرجه سانت 25و در )دمای متوسط تابستان( 

 یدب شیداشته شده، سپس با افزاثابت نگه متوسط زمستان(

انتقال حرارت در دو فصل تابستان و  زانیها مبه لوله یورود

 زانیتا م یجرم یدب شیبا افزا شد کهزمستان مشاهده 
رشد انتقال حرارت در فصل  کیلوگرم بر ساعت، 2*910

-یم  درصد 1/0و در فصل زمستان  درصد 2/0تابستان تنها 

به لوله  یورود الیس یجرم یدب شیافزا ریتأثسپس  .باشد

آب خنک  یدما یگرادیسانت یدرجه 2همزمان با کاهش  ها

 یچگالندهانتقال حرارت  ی، بر روهابه لوله یکن ورود

در فصل تابستان  مشاهده شد. شده است یبررس روگاهین

که باشد میدرصد  8/0 زانیحرارت تا م نتقالرشد ا شیافزا

 یآب خنک کن ورود یدب شیچهار برابر رشد در هنگام افزا

در فصل زمستان  نیباشد . همچنیآن م یبدون کاهش دما

رشد داشته  درصد 63/0شده انتقال حرارت  جادیا راتییبا تغ

درجه  35داشتن دما در با ثابت نگهی بعد در مرحله .است

با قراردادن  نیو همچن گرادیدرجه سانت 25و  گرادیسانت
 ریها، تأثبه لوله یورود یبر ساعت دب لوگرمیک 18*510

سی شده انتقال حرارت برر زانیفشار پوسته بر م راتییتغ

تا  26/0 زانیاز م با تغییر فشار پوستهمشاهده شد است که 

درصد  2 انتقال حرارت در فصل تابستان رشد زانیم بار، 6/0

در گام بعد  باشد.می درصد 3/1در فصل زمستان برابر و 

به  یورود الیس یجرم یفشار، مقدار دب راتییهمزمان با تغ

 یدر نظر گرفته و دما کیلوگرم بر ساعت 2*910لوله ها را  

-میکاهش  گرادیسانت یدرجه 2به لوله ها را  یورود الیس

رشد انتقال حرارت در فصل  زانیم در این حالت، .دهیم

 زانیم نیزمستان افصل و در  درصد 6/2تابستان برابر با 

 یورود الیس یدما. در گام آخر باشدمی درصد 56/1برابر 

که در این  دهیممیکاهش  گرادیسانت یدرجه 4به لوله ها را 

در فصل  چگالندهانتقال حرارت در  حالت مشاهده شد

درصد  2 حدوددرصد و در فصل زمستان  8/2تابستان 

 rtu/hB تا rtu/hB 910*21 که برابر با افتی اهدخو افزایش
به خصوص درفصل  زانیم نیکه ا باشدیم 8/1*910

 .کمک خواهد کرد روگاهین یبازده کل شیافزا تابستان به

به لوله ها تا  یورود الیس یجرم یدب شیافزا نیهمچن

در  یزیناچ اریبس ریپروژه تأث نیمحاسبه شده در ا زانیم

 دهیتوان آن را نادیخواهد داشت که م ارتانتقال حر شیافزا

 .گرفت
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